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Em comunicação
rio patrocinado

pela USP, CEDEC,

tica, AMELA e CNPq,
de,

tivemos

política

italiana

Tancredo

Neves

tituinte

tembro

italiana,

como república

reconhecendo

a intrínseca

operária

da. Sob o aspecto
assegurava
~icos,

reuniqes,

proibia

a ampla liberdade

vinculação

do fascis-

italiana
fundada

social

públicas,

Nacional

prévia

qualquer

tipo de censura

sobre
entre

se7

em sua

o

ca

trabalho,

democracia

da propriedade

e

priv~

italiana

em partidos

polí-

para a realização

à imprensa

sindical,

p~

a 27 de

reside

de livre associação

comunicação

Cons-

alcançados

a Constituição

qualquer

de

sem traumas, abriam-

promulgada

existente

a função

de organização

do

direitista,no

até os marcos

da carta

das liberdades

militar

de uma Assembléia

democrática

a todos o direito

dispensava

que a consolidação

militar,

o Brasil

e reafirmando

democrát!

torno da candidatura

com a Constituição

racterização

a vida

a tese de que, com a vitória-

do regime

básico

entre

após a queda

que se aglutinavarn,em

de 1947. O traço

classe

diversas

Poli-

de governabilida-

de transição

de 1945, e do regime

capaz de impulsionar

la democracia

no processo

para a convocação

di Scienza

analogias

nos dois países,

e a derrocada

se perspectivas

Italiana

algumas

de 1984. Defendemos

das forças· políticas

de 1984, em Semin~

e mecanismos

as formas

assumiu

a partir

a partir

Societá

de estabelecer

na ocasião,

mo, na Itália,

em outubro

condições

e brasileira,

democrático

Brasil,

sobre

ocasião

ca. Mostramos,
regime

apresentada

assegurando

e

de

decretava
o

direito

de greve.
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Não obstante
estrutura

históricas,

a possibilidade

rativa,

proveitosas

de desenvolvimento
de depreender~se,

sugestões

dois países.

Esta hipótese,

problemática

militar,

mais, no entanto,
ca de modelos
tratas

explicativos,

e concretas,

quais cristalizam-se

para

brasileira

diversas,
a partir

ver, poderia

da presente

a partir

que desconsideram
ou menosprezam

as

e italiar1a,
pode

de análise

comp~

da realidade
ser estendida
Nunca

de transpos~ção

de análises

e

as conjunturas
assumindo

dos
a
de

mecâni

comparativas

as estruturas

sociais,

entre

nao se

comunicação.

que não se trata

as relações

existentes

a compreensao

ao nosso

objeto

advertir

e imaginosas,

pecíficas

diferenças

econômicas· e sociais,

a sugerir perspectivas
negar

as profundas

históricas
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dentro

das

distintas
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ligibilidades.
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A nossa comunicação,
ceu das preocupações

que mantemos

dos pela fase de transição
atravessamos.

Levando-se

democrática

militar

lado,

cias sociais,estamos
cratização

forças

brasileira,

baseada

história

levanta
ora

recente,

excepcional

não se

importância

nes

engajados

empenhadas

no processo

de urna nova

econômica,

política

ciên

de demo-

conscientemente

na construção

na igualdade

em

ao la-

sociedade

e social

das diferenças

entre

as classes

das própriai

classes

sociais,

do
so-

em sua

sociológica.

Assim,
a presente

explicitando

comunicação

do autor,

tos ideológicos

que

no campo

partilham
dos marcos

teóricos

ção não implica

valores.

tempo,

tomamos

Assim

e assumimos

de outros

utilizando

sociais,

comportando,

de outras

preten-

e metodológicos
já'

no

de referência

ini

italianos

elegemos

específica.

que

determina
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alternativas

a serem

efei

presen-

demarcados

por marco

-

as prerrog~

estamos

teóricos

práxis

os

científica,

aparecem

enfoques

interlocuto

contra

e dos políticos

certa

na desqualificação

tualrnente, por colegas

aos nossos

e da pesquisa

dos teóricos

na subestimação

e o compo~

imunizar-se

limites

da caminhada:

os nossos

a personalidade.

dos limites

E tais

de vista

informam

das ciências

o reconhecimento

de partida

que

dando

Ao mesmo

pensamento

investigação.

cial o ponto

estar

lhes permitirão

do diálogo.

tes particularmente

os valores

e que estruturam

tivas da liberdade-do

dendo'afirmar

claramente

acreditamos

res as coordenadas

da nossa

e corno pesquisador

bem como nos alinhamos

ou seja, na eliminação

conotação

menos

assume

corno cidadão

nosso povo, com a eliminaçãõ

ponto

aos problemas

e pré-constituinte,que

a nossa

profundamente

em curso,

do daquelas

tamento

é um roteiro,na~

de preocupaçoes.

Por outro

ciais,

em relação

em conta

pode negar que a questão
ta ordem

da qual este paper

elei

e muito

adotados,

Bven-

pesquisadores.
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No caso italiano,
um reordenamento
cista,
funções

do Estado

a luta armada

e a urna revolução

que atingiu ,a polltica
e dos papéis

tar e muito menos

militar,

das forças

çao deste relacionamento

da resistência

abrangendo

armadas.

não significa

a impossibilidade

democrática

do surgimento

a

e antifas

a atribuição

Evidentemente

a abolição

levou

das

a normatiz~

da questão
de c~ises

milinas
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instituições
cista,

militares

em 1948, as consequências
discrirninatória

forças

armadas

avanços

da direita,

Comunista

às forças armadas,

peraram,

fazem-no

positivamente,

do futuro Estado

pelo

atriSu-

XX, ao
de

mes
vista

contrário,

democráticas,

da sociedade.

em

tendo-as

E quando

as

dar ao conceito

constitucional

democrático,

o

do movimento

do século

procurando

uma orientação

os

de adversários.

Esforçam-se,

geral

com

que se deva

sob um ponto

às instituições

na renovação

e de segurança

exigências

o assunto

das

militar.

antimilitarista

XIX e princípio

tratar

armadas

corno fator positivo

defesa

a tr~dição

a

e particularmente

a feição

ou oportunístico.

as forças

criticam,

de esquerda

-

Atlântica,

italiana,

a situação

corno um todo,

mo tempo em que evitaram

integrar

política

sobre

antifas

da organização

aceitar

de fins do século

instrumentalista

da Aliança

recusam-se

neste particular,

socialista

da vida

as forças

Italiano,

do governo

por ocasião

repercutiram

No entanto,
Partido

assumida

e as oscilações

na unidade

advindas

.

.

atitude

buir

. A ruptura

de

e adequada

a ser dirigido

as

pela

clas

dos

pr~

se operária.
Acreditam,

ainda,

que sem a ampla

prios militares

não será possível

novação,

sejam céticos

embora

ção da classe
ganizados

ou de estimulo

diretamente

ao reconhecimento
dos,

suboficiais

relações

de colaboração

litares

na estrutura

criação

de mecanismos

tiva

da vontade

tares,

lações

politicas

funcional

possibilidades
civil.

da defesa

no âmbito

em que

de

mili
dos mi

finalmente,

junto a comissões

e papéis,

e representativas,

de um sistema

a
form~

a urna representação

não deveriam

de funções

or-

aos solda-

os procedimentos

e ao próprio

-

favoráveis

de inserimento

~ropõem,

integrar

a sua participação

politicos

Mostram-se

bem corno à ampliação

de re-

de sindicaliza

e de cidadania

e da legislação

a serem estabelecidas

zaçao ou superposição

políticos

que permitam

à administração

relações

para o setor.

da sociedade

politica

o movimento

de movimentos

e de hierarquia

de amplas

dos militares,

adiante

às propostas

à criação

dos direitos

tar, com a abertura

tivos

quanto

voltados

e oficiais,

levar

participação

governo.

implicar

ele-

parlamen-

Essas

novas

em burocrati-

mas em desenvolver

re

se projete

do

a figura

militar-cidadão.
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Em nossa
so

comunicação

de democratização,

abordagem
te,nos

sincrônica

defrontamos

militar.
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sobre

utilizaremos
e partiremos

ver, a uma nova problemática
conjuntura

as condições

reais possibilidades
assegure

para

que se coloca

posição

da hegemonia

em relação

faltaria,

nada das classes

que possibilite

no entanto,

a questão

geral da sociedade

mas ela encerra

analisada

em toda a sua complexidade.

que ponto o estamento

tênci~

que se estendem

de mecanismos

rio, no interior
tência

alguma

militar

efeitos

por toda

da instituição,

de ordem

do governo

profissionais

da Itália,

no periodo

mente

retrogradas

em várias

a refusão

ocasiões,

pais,

cooptativo

civil pretende

retraem-se,

após a Constituinte?

ilesos

em outras

frentes
para

no Brasil

o "espirito

bélico".

armadas,

Que expectativas,

E como o estamento,

Se na

concretademocr~·

reincidências

às instituições

even

mantiveram-se

para o sistema

haja
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Ao contrário

que expressavam-se

militar?
atribuir

que caracte-

não tivemos

que, no Br~sil,

-

·pelos

não contribuiria

de forma negativa

de

de resis-·

e mecanicamente

das forças

na corporação,

da
A exis

pontos

no item anterior?

e alterassem

até

hierárquico-autoritá-

os militares

de democratização

acima

perguntar

brasileira.

caráter

O processo

referidas

de intervencionismo

a sociedade

e

subordinada

às correntes

a sociedade

espontânea

quando

tico~ não será de esperar
leráveis

político

a ser de tLdame nt e

não constituiram

geral?

que incidissem

nãoobstante

tendências

permeável

e político-administrativas,

as tendências

Itália,

à es-

no sentido

caberia

e mantêm-se,. organizados,

consolidar

tos bélicos

Assim,

tradiconais)def

riza a fase de transição,
da frente

nos

e a açao coorde

estaria

especificidade,

seria

que não se dissolveriam

simples

militar

que se direciona

sugerido,

mocracia

ao

diretamente

a união

p~

subalternas.

Em grande medida,
ao movimento

a existência

que

quase-hegemônica.

de um projeto

esclarecida

hoje,

de uma nova sociedade

trutura

de uma vontade

nosso

alardln do-cs e

histórica,·

ligadas

e social,

ao

dadas,

so ver, mais do que·_'exi qênc Las objetivas
econômica

questão

brasileira

estarem

relevante,

pretendida

a

atualmena

à sociedade

Acreditamos

a construção

de que,

corresponde,

para uma ruptura

aos trabalhadores

ra o alcance

específica

no proces-

que privilegia

do pressuposto

histórica.

fundamentais

armadas

metodologia

com uma nova problemática

Esta nova problemática

na presente

as forças

into-

que papéis,

militares,

hoje e amanhã,

no
rea

,
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girá ao seu enquadramento?

Eis algumas
caçao,

a partir

questões

de pesquisa

que serao

baseada,

do ante-projeto

de Constituição

mente

pela Presidência

designada

são que cercaram
ratórias;
cráticas
vistas,

o ~ratamento

em entrevistas
e autoritárias

de circulação

A análise

preliminar

perpassam

pelas

democrática,
micas,
menos

isolamento?

Esta

comuni

fundamentalmente,

na

análise

elaborada

nacional,

refratários

embora

demo

em jornais

re

inovadores

no que respeita

a

questão

às transformações

resistentes,

e

-

especializadas~

que sopros

e marginalizados.

questão

-

prepa-

de tendências

coletados

de antemão,

militares,

isolados

a grande

nas reuniões

ou em publicações

indica-nos,

especial

bem como nas discus

militares

e em documentos

e sociais,

pela Comissão

da República,

com chefes

instituições

temporariamente,

na

do tema militar,

e que os setores

politicas

desenvolvidas

encontram-se,

econópelo

Como perpetuar

do debate.
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